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Týždenník POHRONIE

v mestách a obciach okresu Levice

22. apríla 2014

DEŇ ZEME PATRÍ K NAJDÔLEŽITEJŠÍM UCTIEVANÝM DŇOM

Pripomienka najcennejších
darov našej planéty
Všetci sa zapojili do jarného
upratovania a ukázali, že im záleží na čistote prostredia. Upratovaním obecného priestranstva sa snažili udržať poriadok
na miestach, ktoré navštevujú.
Zábavnou vedomostnou súťažou, ktorá bola pripravená
pre žiakov druhého stupňa, si
školáci preverili vedomosti získané v rôznych vyučovacích
predmetoch. Táto súťaž spestrila bežný školský deň.
Cieľom celoškolskej akcie,

KALNÁ NAD HRONOM
(M. Liptáková) - Deň Zeme sa
koná každoročne 22. apríla. Ide
o pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných touto jedinečnou planétou.
V kalnianskej ZŠ sa Deň Zeme konal 16. apríla. Účastníkom prialo počasie, čo určite
prispelo k dobrej nálade. Žiaci
zábavnou formou získali informácie o tvorbe recyklovaného
papiera, hmatovou poznávač-

ktorá sa v ZŠ konala už po šiesty
raz, bolo získať nové vedomosti
formou hier, preveriť si poznatky z rôznych odborov, prispieť
k vyčisteniu okolia školy a obce,
zapojiť do vyučovacieho procesu všetky zmysly.
Vďaka organizátorom (p. uč.
Z. Lastičovej, p. uč. J. Vadovičovej, p. uč. Illéšovi) za ich prácu
s prípravou a priebehom vydarenej akcie. Deň Zeme aj tento
školský rok priniesol krásne zážitky.

kou zisťovali, čo sa nachádza
vo vreciach (napríklad škrupiny z orechov, králičia koža)
a opisovali pocity, ktoré v nich
neznáme predmety vyvolávali. Hmatom a čuchom hľadali v neznámom území strom.
Hrali sa ekologické hry. Žiaci
deviateho ročníka pripravili pre
žiakov prvého stupňa chemické pokusy zamerané na ochranu životného prostredia a deje
v prírode, kyslý dážď a kolobeh
vody v prírode.

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom

KALNÁ NAD HRONOM – OBEC POD VEŽAMI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ

Tvorivá autorská súťaž sa už rozbieha
Obec Kalná nad Hronom
a redakcia regionálneho týždenníka POHRONIE po úspechu dvoch tvorivých autorských súťaží vyhlásili aj 3. ročník. V ňom si môžu merať sily
mladí i skúsenejší literáti, výtvarníci aj fotografi. Všetci na
spoločnú tému: Kalná nad Hronom – obec pod vežami Atómových elektrární Mochovce.
V osobitných kategóriách budú súťažiť deti a dospelí. Žánre (v literárnej tvorbe) ani techniky (vo výtvarnej tvorbe a fotografii) nerozhodujú. Dôležitý
je dobrý nápad a jeho kvalitné,
no najmä osobité, spracovanie
so zreteľom na uhol autorovho
pohľadu.
Jednoducho povedané: šance na víťazstvo má každé diel-

ko, do ktorého autor vloží svoje
srdiečko.
Štatút súťažnej práce získa
každá, ktorá bude zverejnená

Autor: Mária Pokoraczká (37 r.)

v regionálnom týždenníku POHRONIE.
Svoje dielka posielajte na adresu: redakcia POHRONIE,

Pionierska 2, 934 01 Levice,
alebo e-mailom: redakcia@pohronie.sk. Čakáme na ne každý deň.
Výsledky súťaže budú verejne vyhlásené a ceny víťazom
odovzdané pred záverom roka.
Dnes prezentuje svoju tvorbu v kategórii fotografie Kalňanka Mária Pokoraczká (37),
ktorá získala ocenenie aj vo vlaňajšej súťaži.
Autorka sa zároveň zapája do
výtvarnej súťaže.
Dielka do výtvarnej súťaže
poslali Tomáško Pokoraczký
(7), žiak 1. ročníka ZŠ v Kalnej nad Hronom a Peťko Pokoraczký (8), žiak 2. ročníka ZŠ
v Kalnej nad Hronom.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie práce.

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. ponúka

DÔLEŽITÝ OZNAM!

POĽNOHOSPODÁRSKE PRÁCE
MALOTRAKTOROM
KIOTI CK22 4X4,

Oznamujeme občanom, že dňa 2. 5. 2014 (v piatok)
a 9. 5. 2014 (v piatok) bude Obecný úrad
z dôvodu čerpania dovolenky

ZATVORENÝ !!!!

výkon 22 koní, šírka traktora 110 cm.

Ponúkané práce: oranie (dvojpluh), rotavátorovanie, kosenie
(bubnová kosačka), obracanie sena, balíkovanie sena (Wolagri
R500, balíky 25-30 kg, rozmery balíka 57x62 cm), mulčovanie,
posýpanie umelým hnojivom, zametanie spevnených plôch.
Cena za 1 hodinu práce traktorom je 20 eur,
pri väčšom rozsahu prác je cena dohodou.
Preprava traktora z Kalnej nad Hronom do 10 km je 12 eur,
do 20 km je 21 eur a nad 20 km je cena dohodou.
Kontakt: 0948 165 445, mail: zahrada@kalna.eu.

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci
projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto
projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných
podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúry
chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných
viac ako 300 obcí, medzi nimi aj obec Kalná nad Hronom.
Do zisťovania je zaradených takmer 6 000 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 14. apríla do 30. júna 2014.
V tomto období vybrané domácnosti v obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne
na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje
zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na
stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky
na t.č. 037/7752263.

Platba prostredníctvom POS terminálu
Obecný úrad v Kalnej nad Hronom oznamuje občanom,
že od 13. 5. 2013 je možné uhrádzať dane, poplatok
za smeti, správne poplatky a rôzne iné poplatky okrem
platby v hotovosti aj bezhotovostným spôsobom,
prostredníctvom POS terminálu (platobnou kartou)
v Kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade.
Pri bezhotovostných platbách na účet obce
(dane, poplatky a pod.) je potrebné uvádzať do poznámky
svoje meno pre ľahšiu identifikáciu platby.

XVI. kolo ObM JV Levice - žiaci
KFC Kalná nad Hronom
- TJ Družstevník Horné Túrovce 11 : 0 (4:0)
Zostava domácich: Horňák F., Izák, Šováň, Oroszlány, Horňák, Bogár
B., Vrábel, Almáši, Bajan K., Bogár M.,Trgiňa
Striedali: Bajan V., Chabada, Bertók, Mačaj Marek, Rafael, Mačaj Martin
Strelci gólov: Bogár M. 4, Bajan K. 2, Oroszlány 2, Izák, Almáši Rafael,
Tréner: Béreš
Vedúca: Chabadová
Stretnutie začalo za nepriaznivého veterného počasia, ale vo futbalovej veľkonočnej pohode. Naši chlapci od prvej minúty zápasu mali jasnú prevahu, kombinačnou hrou prevyšovali súpera. Okrem gólov po strelách Bogára M., Oroszlána či Bajana K. sa viackrát zatriasla
aj konštrukcia bránky hostí. Mnoho šancí bolo nepremenených. Za
predvedený výkon môžeme našim chlapcom len zagratulovať.

VÝKUP
PAPIERA

Za najlepšie ceny!

KEDY: 23.4.2014 ČAS: 17:00
KDE: Pred obecným úradom
4kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1kg = 0,05€ (výkup)
Vykupujeme všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných
obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)!
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
KARTÓNY NEVYKUPUJEME!
V menšom množstve vám ich bezplatne odoberieme.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni
1ha 80-ročného lesa. Chráňme prírodu spoločne.

Ďurkova 9, 949 01 Nitra,
Slovenská republika
T: +421 (0) 37 6345 100
www.gwr.sk

Špecialisti na mobilnú
skartáciu dokumentov
a výkup zberových materiálov
Jednoducho. Spoľahlivo. Eticky.

